
Met ruim 7.000 verhuureenheden is woningcorporatie 
Arcade de grootste verhuurder in Westland en op kleinere 
schaal actief in Den Haag. Toen zij een nieuw bedrijfspand 
betrokken, gaf ArboNed advies over de inrichting van de 
werkplekken en het binnenklimaat. En met een 
geactualiseerde RI&E weet Arcade hoe ze de bedrijfsrisico’s 
kunnen beperken. Samen met ArboNed houdt Arcade haar 
werknemers gezond en veilig aan het werk. 

Werken aan duurzame 
inzetbaarheid met een 

 actuele RI&E.



“Arcade is een professionele woningcorporatie en de grootste verhuurder in 
Westland. Vorig jaar verhuisden wij naar ons nieuwe pand in Naaldwijk. Wij werken 
al jaren succesvol samen met ArboNed, zowel op het gebied van verzuim als 
preventie. Over de vraag wie de RI&E voor ons nieuwe pand moest uitvoeren, 
hoefden we dan ook niet lang na te denken.” 

Angela Hamersma, personeelsadviseur 

De klantvraag
Woningcorporatie Arcade bezit ruim 
7.000 eengezinswoningen, apparte-
menten en bedrijfsruimtes, geschikt 
voor jongeren, ouderen, gehandi-
capten, gezinnen en kinderdag-
verblijven. Sinds april 2013 werken 
alle 60 werknemers vanuit één nieuw 
pand in Naaldwijk. 

Arcade is sinds 2009 klant bij 
ArboNed. Een vruchtbare samen-
werking, want het verzuimpercentage 
ligt al jaren rond de 2,1%. Dit willen 
ze graag zo houden. Daarom heeft 
Arcade ArboNed gevraagd om de 
RIE (Risico-inventarisatie en 
-evaluatie) te actualiseren na de 
verhuizing. 

Over de samenwerking
De samenwerking tussen Arcade en 
ArboNed kenmerkt zich door korte 
communicatielijnen, snelle 
terugkoppelingen en persoonlijk 
contact met de professionals. Op het 
gebied van verzuim heeft HR 
regelmatig persoonlijk contact met 

de bedrijfsarts voor concrete 
adviezen om reïntegratie te 
bespoedigen. Gericht advies en een 
snelle terugkoppeling over een 
verzuimende werknemer dragen bij 
aan een spoedige terugkeer naar 
werk.
Verzuim voorkomen, een prettige en 
informele werksfeer en een gezonde 
werkomgeving zijn belangrijke 
speerpunten in het personeelsbeleid 
van Arcade. Naast de bedrijfsarts 
geeft ook de consultant arbeids- en 
organisatiekunde advies op deze 
gebieden. Onder andere over de 
nieuwe werkplekinrichting en het 
binnenklimaat. En door de 
geactualiseerde RI&E weet Arcade 
waar de bedrijfsrisico’s schuilen en 
hoe ze deze kunnen aanpakken. 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. 
Ondanks alle preventieve maat-
regelen kan er een keer iets misgaan. 
Daarom besteedt Arcade ook veel 
aandacht aan het calamiteitenplan 
en het vernieuwde BHV-team. De 
uitkomsten van de RI&E en de 

adviezen van ArboNed komen hierbij 
goed van pas. Zo biedt Arcade, met 
de ondersteuning van ArboNed, de 
werknemers een gezonde en veilige 
werkomgeving. 

Cijfers en resultaten
• Actuele RI&E
• Inzicht in de bedrijfsrisico’s 
• Praktische tips en concrete 

adviezen om uitval te voorkomen 

Succesvol in deze case 
• Verzuimpercentage van 2,1% 
• Advies op het gebied van verzuim 

en preventie onder een dak 
• Korte communicatielijnen, 

persoonlijk contact en snelle 
terugkoppelingen 

• Maatwerkcontract, afgestemd op 
de wensen en behoeften van 
Arcade

 
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij uw vaste contactpersoon van 
ArboNed. Of neem contact op via 
030 299 64 44 of info@arboned.nl.

Arcade: Werken in een gezonde en 
veilige werkomgeving


